
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 042, DE 31 DE AGOSTO DE 2020.

PRORROGA A ABERTURA PARCIAL DOS
ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS,  DE
SERVIÇOS  E  DE  ÓRGÃOS  PÚBLICOS
MUNICIPAIS,  COM  DEFINIÇÃO  DE
REGRAS  E  HORÁRIOS  DE
FUNCIONAMENTO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS CORRELATADAS.

O Prefeito do Município de Soledade, Estado da Paraíba, no
uso  das  atribuições  legais  conferidas  pela  Lei  Orgânica  do
Município e demais disposições legais aplicáveis e ainda,
Considerando  o  controle que  o Município de Soledade tem
empreendido  nos  efeitos  da  pandemia  do  COVID-19,  com
número  de  casos  controlados  nos  últimos  dias,  fruto  do
trabalho das equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde
e do isolamento social até aqui empreendido;
Considerando  que pela nova análise técnica o município de
Soledade se encontra inserido na bandeira amarela, instituída
pelo Plano Novo Normal,  do Governo do Estado da  Paraíba
que, através do Decreto Estadual nº. 40.304, de 12 de junho de
2020,  apontou a  responsabilidade  das  gestões  municipais  na
adoção  das  medidas  de  contenção  da  pandemia,  havendo  a
autorização de funcionamento mais flexível do comércio e da
sociedade;
Considerando a necessidade de início da liberação controlada
do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, com o fito
de  movimentação da  economia  e  preservação dos  postos  de
trabalho,  minimizando  os  danos  econômicos,  financeiros  e
sociais que a pandemia tem gerado;
Considerando  o  clamor  social  pela  liberação  controlada  do
funcionamento  dos  templos  religiosos,  pelas  dificuldades
psicológicas e espirituais vivenciadas durante este período de
pandemia,  o  que  fora  discutido  em  reunião  com  os  líderes
religiosos locais e o Poder Executivo Municipal; e
Considerando  a  necessidade  de  retomada  dos  serviços
administrativos municipais.
Decreta:
Art. 1º Ficam prorrogadas as determinações de fechamento dos
estabelecimentos  comerciais,  de  lazer,  entretenimento  e  de
serviços do Município de Soledade entre os dias 31 de agosto e
13  de  setembro  de  2020,  podendo  sofrer  prorrogações,  que
serão  analisadas  pelo  acompanhamento  do  controle  da
pandemia no Brasil, excetuando-se dessa proibição:
I  -  Órgãos  de  imprensa  e  meios  de  comunicação  e
telecomunicação  em  geral,  os  caixas  eletrônicos  bancários,
distribuidores  de  energia  elétrica,  serviços  de
telecomunicações,  funerárias,  postos  de  combustíveis  e
farmácias;
II – Unidades lotéricas e correspondentes bancários;
III – Estabelecimentos industriais;
IV  –  Estabelecimentos  de  assistência  médico-hospitalar,
incluindo  clínicas,  serviços  de  odontologia,  laboratórios  e
demais estabelecimentos de saúde para serviços de emergência;
e
V –  Farmácias  veterinárias e  estabelecimentos  de vendas de
alimentação animal.
VI – bares e restaurantes;
VII  –  Supermercados,  mercadinhos,  padarias,  açougues,
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revendedores de hortifrutigranjeiros, água e gás;
VIII – Salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos
de cuidados pessoais;
IX –  Estabelecimentos comerciais de  vendas no varejo e  no
atacado;
X – Feiras livres e comercio de rua;
XI  –  Realização  de  missas  e  cultos,  observando  todas  as
normas de distanciamento social já definidas pelos órgãos de
saúde;
XII – Oficinas mecânicas, borracharias e lava-jatos;
XIII – Esporte amador de contato;
XIV - Academia de Ginástica;
XV  –  O  funcionamento  de  todas  as  unidades  e  órgãos
administrativos  e  de  serviços  da  Prefeitura  Municipal  de
Soledade.
Art.  2º  Os  estabelecimentos  deverão  funcionar  com  a
observância das seguintes determinações:
I  –  Obediências  aos  protocolos  sanitários  estabelecidos pelo
Plano Novo Normal, do Estado da Paraíba;
II -  Fornecimento de máscaras e os demais equipamentos de
proteção individual para todos os seus empregados, prestadores
de serviço e colaboradores, bem como deverão dispor de álcool
em gel para clientes e funcionários;
III – Proibição de acesso e permanência no interior das suas
dependências  de  pessoas  que  não  estejam  usando  máscaras,
que poderão ser de fabricação artesanal ou caseira;
IV – Disponibilização de álcool gel ou álcool 70% e pia para
os  clientes  lavarem  as  mãos,  bem  como  manutenção  dos
ambientes devidamente ventilados e arejados;
V – Lavagem das mãos de modo obrigatório, antes de começar
o trabalho, após tossir,  espirrar,  assoar o nariz, levar mão ao
rosto, depois de manusear o lixo, após as tarefas de limpeza,
após  o  consumo  de  alimentos,  após  manusear  dinheiro  e
cartões bancários e ao término de todo e qualquer atendimento;
e
VI  –  Caso  ocorra  a  formação  de  fila  para  atendimento,
determina-se o espaçamento de 1,5 m entre as pessoas.
Art.  3º  A  Vigilância  Sanitária  municipal  operará  com  a
fiscalização dos estabelecimentos, para que sejam obedecidos
os limites de pessoas por m², de acordo com a peculiaridades
dos locais e serviços fornecidos.
Art.  4º  Não  será  permitido  o  trabalho  in  loco  dos
funcionários(as) e servidores(as) que apresentem comprovação
expressa e atualizada do preenchimento das situações adiante:
I - Que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade;
II - Que tenham histórico de doenças respiratórias ou doenças
crônicas, ou cujos familiares, que habitam a mesma residência,
tenham doenças crônicas;
III - Gestantes e lactantes;
IV - Que utilizam medicamentos imunossupressores; e
V  -  Que  manifestarem  sintomas  respiratórios,  como  febre,
tosse, coriza ou dificuldade de respirar.
Parágrafo  Único.  Não  havendo  a  apresentação  da
comprovação  de  preenchimento  das  situações  trazidas  nesse
artigo,  o(a)  servidor(a)  ou  funcionários(a)  deverá  retornar
imediatamente ao local de trabalho, sob pena de inscrição de
faltas e adoção de medidas administrativas.
Art. 5º Fica prorrogada a determinação de suspensão das aulas
nas unidades educacionais públicas e privadas do Município de
Soledade entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro de 2020.
Art.  6º  Novas  medidas  poderão  ser  adotadas,  a  qualquer
momento,  em função  do  cenário  epidemiológico  do  Estado,
mantendo-se inalteradas as demais determinações de suspensão
de atividades.
Art.  7º  O  descumprimento  das  medidas  de  saúde  para  o
enfrentamento do novo coronavírus decretadas no âmbito do
Município de Soledade enseja ao infrator a adoção de medidas
administrativas como a notificação com advertência, interdição
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de estabelecimentos até o término da vigência do decreto e o
emprego  de  força  policial,  bem  como  da  responsabilização
penal,  pela  caracterização  de  crime  contra  a  saúde  pública,
tipificado no art. 268 do Código Penal Brasileiro.
Art. 8º A Administração Municipal continuará operando para
que sejam respeitadas suas determina-ções, com fiscalização da
Vigilância  Sanitária  Municipal  e  o  uso  da  força  da  Guarda
Municipal  através  da ronda  ostensiva  e  apoio das  Motos da
Patrulha  Escolar,  que  continuam  com  uso  autorizado  em
virtude da excepcionalidade dos fatos,  bem como através  do
acionamento da Polícia Militar no Município.
Art. 9º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
mantendo-se os demais Decretos Executivos Municipais desde
que não conflitantes com as presentes determinações.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2020.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito 
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